Fietspuzzeltocht 2020
Dorpsvereniging Wezup
De tocht is iets meer dan 30 kilometer. Wij wensen jullie een fijne en veilige fietspuzzeltocht toe!
Arie Boelens en het bestuur Dorpsvereniging Wezup.

Naam _________________________________________ email __________________________
1
2

Vanaf café Hegen richting Zweeloo het fietspad volgen.
Onder het viaduct van de N381 door.
Vraag 1
Van welk huis komen de Duitse herders? _____________________________________

3
4
5

Eerste weg links de “Noordweg” volgen.
Op het kruispunt rechts “Klooster” volgen.
Op het kruispunt links de “Marktstraat” volgen en daarna het “Wheempad”.
Vraag 2
Tante Trees heeft gasten. Ze zet een doos met 8 taartjes op tafel. Hoe kan ze de
taartjes zo onder 8 personen verdelen dat iedereen een taartje krijgt en er 1 taartje in de
doos over is. Een mes heeft tante Trees niet dus de taartjes mogen niet worden
gesneden.
______________________________________________________________________

6
7
8

Op het kruispunt de “Wheem” oversteken en de “Burgemeester Tonckensstraat” volgen
richting Benneveld.
Bij Benneveld einde fietspad de “Bennevelderstraat”volgen.
Door Benneveld fietsen en dan het fietspad volgen.
Vraag 3
Neem uit elk woord twee opeenvolgende letters en voeg ze bij elkaar om er een naam
van een dier mee te maken.
1

2

3

4

5

ROOD
IETS
VANG
PARK

DRIE
ROOM
EDEL
BARS
KIST

RAAM
TEKST
ILSE
GLAS
DING

ERNA
ACHT
STEP
GAAN
ALTIJD

ZELFDE
BEPAKT
BAARD
BORD

1_________________________

4_________________________

2_________________________

5_________________________

3_________________________
9
10
11

JEZUS

De “Klenckeweg” oversteken en rechtsaf het fietspad vervolgen.
Linksaf de “Oude tolweg” volgen.
Op de driesprong links aanhouden.

Vraag 4
Waar staat de cryptische omschrijving voor “JUNIOR,UIT EEN JAAP EN VLUG”

12
13
14

________________________________________________________________
De brug oversteken en de “Boksloot” volgen.
Linksaf de “Noorddijk” volgen en daarna het fietspad volgen.
Einde fietspad rechts en direct weer links de “Broeklanden” volgen.
Vraag 5
Welke pijlen ontbreken in het derde blokje?

15
16
17

1

2

3

















?

Antwoord
___________________________

Op het kruispunt rechtsaf het fietspad volgen.
Einde fietspad links de “Kielkoelenweg” volgen.
1e weg rechts de “Lootjesbergen” volgen.
Vraag 6
Als je in één glas precies twee deciliter water kunt doen, hoeveel glazen water kun je
dan in een lege literfles doen?

18
19
20
21

Linksaf bij paddenstoelnr. 23950 het fietspad volgen.
Bij de ingang van het Ermerzand de weg oversteken en het fietspad vervolgen.
Einde fietspad de “Dalerstraat” volgen.
Bij het kruispunt de “Esweg” oversteken en het “Oostereind” volgen.
Vraag 7
Om te weten te komen welk beroep deze man of vrouw hebben, hoef je alleen maar de
letters door elkaar te gooien.
ABEL KEURMEM

________________________________

ANS ZEGER

________________________________

MARCUS FITONI

________________________________

E. AALKRAM

________________________________

ED BOKBREIN

________________________________

FIEN TOESTEL

________________________________

BERT BAKKAKEN

________________________________

BAREND AALHOEK

________________________________

DIANE B. BEKEND

________________________________

RENATE R. DIS

________________________________

PIET OLIA GENT

________________________________

22
23
24
25
26
27

Rechtsaf de “Wienbargsteeg” volgen.
Op de driesprong linksaf.
Einde weg de “oude rijksweg” oversteken en rechtsaf het fietspad volgen.
Bij paddenstoelnr. 21535/001 links het fietspad volgen.
Bij paddenstoelnr. 21534/001 rechts de “Marsdiek” volgen.
Einde weg rechts en door Diphoorn richting Sleen.
Vraag 8
In de volgende zinnen zit telkens en vis verstopt.
1. Ik gebaar soms dat ik er niet ben.

_________________________

2. Zal moeder vanavond visjes bakken?

_________________________

3. Al dat gesar dient toch nergens toe.

_________________________

4. Annelies moet ongeveer 2 weken in bed blijven. _________________________

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

5. Is Hans Pro telepathie of niet?

_________________________

6. Dat gebaar stelt mij een beetje teleur.

_________________________

7. Ik heb de nieuwe trap al in gebruik genomen.

_________________________

8. Hebben wij tin gekocht op of was het ijzer?

_________________________

De “Molenesweg” oversteken en de “Boelkenweg” volgen.
Op de driesprong rechts aanhouden.
Einde weg rechts de “Menso Altingstraat” volgen.
Linksaf de “Groningerweg” volgen.
Daarna gaat de weg over in de “Bommertsweg”.
1e weg rechts de “Braamweg” volgen.
Einde weg links de “Looweg” volgen die overgaat in de “Zweeloërstraat”.
Einde weg links het fietspad volgen richting Zweeloo.
Rechtsaf de “Noordweg” volgen.
Op het kruispunt links de “Noordweg” blijven volgen.
Op het kruispunt rechtdoor en daarna rechtsaf het fietspad volgen richting Wezup.

U kunt het ingevulde formulier inleveren voor 1 oktober bij Arie Boelens, Veendijk 13,
tel. 06 2255 8440, email: arie.boelens@live.nl De uitslag wordt vermeld op de website van de
Dorpsvereniging www.wezup.info

